
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr LXXXIII/396/2009 

RADY MIASTA PIONKI 

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jedno-

stek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.). Pisma Krajowego 

Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD – 790/2/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. Rada Miasta Pionki 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie miasta: 

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

o kwotę 26.984zł 

w rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 26.984zł 

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rzą-

dowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 26.984zł 

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie miasta: 

W dziale 750 Administracja publiczna 

W rozdziale 75022 Rady gmin, miast, miast na prawach powiatu 

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 500zł 

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast, miast na prawach powiatu 

§ 4440 odpisy na ZFŚP o kwotę 9.800zł 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie miasta: 

W dziale 750 Administracja publiczna 

W rozdziale 75022 Rady gmin, miast, miast na prawach powiatu 

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 500zł 

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast, miast na prawach powiatu 

§ 4260 zakup energii o kwotę 8.800zł 

§ 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko-

ści o kwotę 1.000zł 
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W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

o kwotę 26.984zł 

w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.350zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.035zł 

§ 4120 składki na FP o kwotę 167zł 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.813zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 60zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.699zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.600zł 

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej o kwotę 100zł 

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego o kwotę 80zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 80zł 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady: 

Dariusz Dolega 
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